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 461  ارزيابى اثربخشى بيرونى برنامه درسى آموزش درجه دارى رسته انتظامى ناجا

برنامه ريزى درسى

ارزيابى اثربخشى بيرونى برنامه درسى آموزش درجه دارى 
 رسته انتظامى ناجا

دكتر جعفر ترك زاده1، سرهنگ پاسدار دكترعبداهللا مجيدى2، 
و سرهنگ2 هادى نورمحمدى3

چكيده 
(تفصيلى)  درسى  برنامه  كه  است  بوده  اساسى  سئوال  اين  به  پاسخ  پى  در  تحقيق  اين  هدف:  و  زمينه 
آزمون شده رسته انتظامى در مراكز آموزش درجه دارى، تا چه حد در توانمندسازى فراگيران اين مراكز، 

در اجراى مأموريت هاى محوله مؤثر بوده است؟ 
مواد و روش ها: در اين راستا اثربخشى بيرونى برنامه درسى مذكور در سطوح سوم و چهارم الگوي 
ارزشيابي آموزشي كركپاتريك سنجيده شده است. اين تحقيق از نوع توصيفي است كه به شيوه پيمايشى 
انجام شده است. ابزار گردآورى داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته با طيف ليكرت است كه توسط 
نمونه اى از فراگيران درجه دارى  رسته انتظامى و فرماندهان بالفصل آنها تكميل گرديده است. جامعه 
است.   (N=36) آنان بالفصل  فرماندهان  و   (N=295) درجه دارى فراگيران  از  متشكل  تحقيق  آمارى 
ازگروه اول بر اساس جدول كرجسى و مورگان يك نمونه 170 نفرى انتخاب شد و از گروه دوم به 

صورت تمام شمارى پرسشگرى شده است. 
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه برنامه تفصيلى دوره آموزشى فراگيران درجه دارى  در ابعاد توسعه 
دانش، مهارت و نگرش، تسهيل انطباق در محيط كار و تسهيل يادگيرى در محيط كار از كفايت مطلوب 

برخوردار نبوده است ولى ازحداقل كفايت الزم  برخورداربوده است.  

واژگان كليدى
درسى  برنامه   ،Training effec veness آموزشى  درسى Curriculum planning، اثربخشى  برنامه ريزى  
درجه دارى آموزش  مركز   Law Enforcement job groups انتظامى  رسته   ،Curriculum (تفصيلى) 

 ،External effec veness اثربخشى بيرونى ،Non-Commissioned Police Officer Training Centers
.Police personnel educa on آموزش كاركنان پليس

   djt3779@yahoo.com  1. استاديار دانشگاه شيراز
2. استاديار دانشگاه علوم انتظامى 

3. كارشناس ارشد فرماندهى و مديريت انتظامى

تاريخ دريافت: 87/9/16
تاريخ پذيرش: 88/11/16

بيرونى  اثربخشى  ارزيابى  زمستان).  هادى (1388،  نورمحمدى،  و  عبداهللا؛  مجيدى،  جعفر؛  تر ك زاده،  استناد:   
برنامه درسى آموزش درجه دارى  رسته انتظامى ناجا. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال چهارم، شمارة 

چهارم، 481-461.
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مقدمه
وظايف  اجراى  در  ناجا  ويژه  به  و  سازمان ها  عملكرد  در  مؤثر  عوامل  مهمترين  از  يكى 
محوله، كيفيت آموزش منابع انسانى است. هم اكنون با توجه به افزايش كميت در پذيرش 
مى رسد.  نظر  به  ضرورى  نيز  آموزش  كيفيت  به  بيشتر  توجه  لزوم  درجه دارى ،  فراگيران 
تأمين و تضمين كيفيت آموزش متأثر از اقدامات نظام مند در پيش، حين و پس از آموزش 
است. از جمله راه هاى تضمين كيفيت آموزش در سازمان ها ارزشيابى اثربخشى آموزش 
فراهم  را  درسى  برنامه  اثربخش  استمرار  و  بهسازى  براى  الزم  بازخورد  ارزشيابى  است. 

مى آورد.
ارزيابى اثربخشى برنامه هاى آموزشى و درسى يكى از وظايف اصلى متوليان آموزش 
در سازمان ها و از جمله ناجا مى باشد. ميزان توانمندى و كارآيى فراگيران درجه دارى  در 
محيط واقعى كار جهت ارائه خدمات به منظور تأمين نظم و امنيت در جامعه متأثر از 
ميزان كيفيت و تحقق اهداف برنامه هاى آموزشى آنها است. با توجه به نقش و جايگاه 
آن  مبتنى بر  آموزشى كه  و  مذكور  برنامه  موفقيت  در  برنامه درسى  اثربخشى  ارزشيابى 
ارائه مى شود الزم است كه ارزيابى اثربخشى برنامه هاى درسى جزء جدانشدنى هر گونه 

فعاليت آموزشى باشد. 
برنامه درسى دوره آموزش درجه دارى  رسته انتظامى ناجا، بر اساس اهدافى، از پيش 
مشخص و تدوين گرديده است و انتظار اين بوده است كه پس از به اجراء در آمدن برنامه 
آموزشى مذكور؛ فراگيران، دانش ها، مهارت ها، گرايش ها و عادات معينى را كسب نموده 
و نتيجه (بازخورد) اين آموخته ها در رفتار آنان تجلى نمايد. اين تحقيق به دنبال ارزيابى 
تغييراتى بوده است كه اجراى برنامه و فعاليت هاى آموزشى برنامه مذكور در ابعاد مختلف 
در رفتار فراگيران ايجاد نموده است. هر اندازه تغييرات به وجود آمده در رفتار و كنش 
فراگيران در پايان فعاليت هاى آموزشى با اهداف از پيش تعيين شده همسويى داشته باشد، 
مى توان گفت كه برنامه آموزشى از اثربخشى بيرونى بيشترى برخوردار است (محسن پور، 
1385). لذا به همين منظور اثربخشى برنامه درسى مذكور در ابعاد توسعه دانش، مهارت 

و نگرش، تسهيل انطباق و يادگيرى در محيط كار مورد ارزيابى قرار گرفته است. 
(تفصيلى)  درسى  برنامه  كه  است  بوده  آن  تحقيق  اين  اساسى  مسأله  عبارتى  به 
توانمندسازى  در  حد  چه  تا  درجه دارى،  آموزش  مراكز  در  انتظامى  رسته  آزمون شده 
فراگيران درجه دارى در اجراى مأموريت هاى محوله مؤثر بوده است و به اصطالح اثربخشى 
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بيرونى داشته است؟ در اين راستا فرضيه هاى پژوهش عبارت اند از: 
1. برنامة درسى آزمون شده رستة انتظامى در مراكز آموزش درجه دارى براى توسعه دانش، 
نگرش و مهارت هاى شغلى پايه در فراگيران درجه دارى  از كفايت مطلوب برخوردار 

بوده است.
2. برنامة درسى آزمون شده رستة انتظامى مراكز آموزش درجه دارى  براى تسهيل انطباق 

فراگيران درجه دارى  در محيط كار از كفايت مطلوب برخوردار بوده است.
تسهيل  براى  درجه دارى  آموزش  مراكز  انتظامى  رستة  آزمون شده  درسى  برنامة   .3
يادگيرى هاى جديد در فراگيران درجه دارى  در محيط كار از كفايت مطلوب برخوردار 

بوده است.
مبانى نظرى: آموزش و بهسازى منابع انسانى به عنوان يكى از راهبرد هاى اصلى توسعه 
سرمايه انسانى و توانمندسازى سازمان براى سازگارى مناسب با شرايط مختلف و متغير 
براى  رقابتى  مزيت  يك  عنوان  به  آن  اثربخشى  و  كيفيت  لذا  مى شود.  قلمداد  محيطى 
سازمان ها مطرح مى باشد. سرمايه انسانى عبارت است از موجودى توان و ظرفيت انسان در 
رابطه با توليد كاال و خدمات از طريق بكارگيرى دانش، ويژگى مهم سرمايه انسانى درونى 
بودن و نهفتگى آن در انسان ها است. لذا اين سرمايه فقط بر مبناى ارائه دانش به فرد و 
ايجاد مهارت در او و در طول زمان قابل حصول است (عباس زادگان و ترك زاده، 1381). 
از  كارآمد  و  اليق  نيروهاى  از  منسجمى  پيكره  وجود  سازمان ها،  در  اهداف  به  نيل  براى 
ضروريات است. يكى از وظايف اصلى و حياتى در هر سازمانى، آموزش كاركنان است؛ زيرا 
داشتن كاركنان ورزيده، يكى از مهمترين عوامل در ميزان كارايى، كارآمدى و اثربخشى 

سازمان است (سعادت، 1385).
آموزش كاركنان عبارت است از انجام يك سلسله عمليات پيوسته و نظام مند با هدف 

يا اهداف مشخص و معين كه به  منظور: 
الف: ايجاد و يا ارتقاى سطح دانش و آگاهى كاركنان؛ 
ب: ايجاد و يا ارتقاى سطح مهارت هاى شغلى كاركنان؛

ج: ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاى پايدار جامعه كه دركاركنان به كارگرفته 
مى شود (ابطحى، 1373).

آموزش و بهسازي منابع انساني در بدو يا حين خدمت در سازمان ها، اقدامي راهبردي 
است كه در سطح فردي باعث توانمندي و در نتيجه ارزشمندي فرد، در سطح سازماني 
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باعث بهبود و توسعه عملكرد و اثربخشي سازمان و در سطح ملي و حتي فرا ملي منجر 
به افزايش بهره وري و منافع اقتصادي و اجتماعي حاصل از آن و نتايج و تبعات مثبت آن 
خواهد شد (عباس زادگان و ترك زاده، 1381). اين نكته، به ويژه در مورد پليس به عنوان 
نيروهاي  به  كه  آموزشى  گونه  هر  گفت  مي توان  لذا  است.  صادق  اجتماعي  سازمان  يك 
پليس داده شود در واقع يك سرمايه گذاري اجتماعي در سطح ملي محسوب مي شود و 
كيفيت و موفقيت آن تأثير آشكاري در كيفيت عملكرد و موفقيت سازمان نيروي انتظامي 
در تأمين نظم و امنيت اجتماعي دارد. بنابراين كيفيت و اثربخشي آموزش پليس از دو 

منظر سازماني و ملي داراي اهميت و حساسيت مي باشد. 
اتزيونى1(1964)، پرايس2(1968)، استيرز3 (1973)، رابينز4(1987) و هال5(2002) 
اثربخشى واقعى يك سازمان را، معادل با درجه و ميزانى كه سازمان به اهدافش دست 
و  دادن  انجام  درست  كار  را  اثربخشى  دراكر6  پيتر   .(1375 (كاظمى،  مى دانند  مى يابد 
كارايى را درست انجام دادن كار تعبير مى نمايد (سيدجوادين، 1383). هرسى و بالنچارد7 
اثربخشى را يك مفهوم پيچيده اى مى داند كه نه تنها شامل عملكرد عينى است بلكه شامل 
هزينه هاى انسانى و شرايط روان شناختى نيز مى باشد. با اين وجود، به طور خالصه مى توان 
گفت اثربخشى نتيجه مطلوبيت عملكرد، شرايط منابع انسانى و ميزان موفقيت در تحقق 

اهداف كوتاه مدت و درازمدت است (عباس زاده، 1382).
عمده ترين هدف آموزش و بهسازى نيروى انسانى، توسعه سرمايه انسانى در سازمان ها 
در  افراد  كه  توانايى هايى  و  ظرفيت ها  مهارت ها،  از  است  عبارت  انسانى  سرمايه  و  است، 
مى شوند  سازمانى  عمليات  بيشتر  ورى  بهره  موجب  و  كرده  تحصيل  آموزش  فرآيند 
انجام  آموزش  در  عمده  سرمايه گذارى هاى  سازمان ها،  امروزه   .(1382 (ميرزائيان عراقى، 
مى دهند و آموزش را به عنوان يك راهبرد جهت موفقيت خود انتخاب كرده اند. لذا انتظار 
دارند فوايد و نتايج آموزش را ارزيابى كنند تا سهم آموزش در توليد محصول يا خدمات 

شركت مشخص گردد (پورصادق، 1384).

1. Etzioni
2. Price
3. Steers
4. Robbins
5. Hall
6. Peter Druker
7. Hersey and Blanchard
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براى تعيين نتيجه اجراى يك برنامه آموزشى، الزم است عملكردهاى آن مورد ارزيابى 
قرار گيرد تا بتوان انحرافات احتمالى از هدف هاى برنامه را كشف و تصحيح نمود. بنابراين، 
ارزشيابى يعنى بررسى ميزان پيشرفت كار و اينكه تغييرات ناشى از اجراى برنامه تا چه حد 
در نيل به اهداف مطلوب مؤثر واقع شده اند. ابطحى (1379) و سيف (1383) بهترين راه 
براى انجام يك ارزشيابى جامع و كامل را اندازه گيرى تغييراتى  مى دانند كه در رفتار، درجه 
مهارت و ميزان كارآيى شركت كنندگان، پس از شركت در دوره آموزشى در آنان به وجود 
آمده است. تايلر1 ارزشيابى را وسيله اى جهت تعيين ميزان موفقيت برنامه در رسيدن به 
 .(1382 راد،  ملك شاهى  و  (خورشيدى  مى داند  نظر  مورد  مطلوب  آموزشى  هدف هاى 
دسته بندى هاى مختلفى از رويكردهاى ارزشيابى توسط علماى آموزش صورت گرفته و بنا 
به گفته ورتن و سندرز2، درطول دو سه دهه اخير بيش از50 الگوى مختلف ارزشيابى ارائه 
گرديده است (سيف، 1384). بيشتر مدل هاي ارزشيابي مشهور براساس الگوي ارزشيابي 
آموزشي چهار سطحي بنا شد ه اند كه اولين بار توسط كرك پاتريك3(1959) ارائه شده 
است و اين الگو به عنوان الگويي جامع، ساده و عملي براي بسياري از موقعيت هاي آموزشي 
توصيف شده كه به وسيله بسياري از متخصصان به عنوان يك الگوى مالك عمل در اين 

حوزه شناخته شده است. 
عدم اجراى تحقيقى مشابه در زمينه ارزيابى اثربخشى بيرونى برنامه تفصيلى رسته 
كارشناسان  فقدان  و  تحقيق  رويكرد  و  مفهوم  بودن  نو  كشور،  و  ناجا  سطح  در  انتظامى 
و  ناجا  آموزش  معاونت  سطح  در  آن  ارزشيابى  و  آموزشى  اثربخشى  زمينه  در  تجربه  با 
پراكندگى جامعه آمارى تحقيق در سطح استان تهران و شهرستان هاى استان تهران از 
جمله عواملى است كه محققان را با محدوديت مواجه نمود. از طرفى با بررسى هاى بعمل 
آمده گزارشى دال بر اجراى تحقيقى مشابه در زمينه ابعادى كه در اين تحقيق مد نظر 
قرار گرفته است (توسعه دانش، مهارت و نگرش، تسهيل انطباق در محيط كار و تسهيل 
يادگيرى در محيط كار) در سطح كشور و يا خارج از آن باشد به دست نيامد.. تا زمان 
انجام اين تحقيق، گزارش پژوهشى مدونى در خصوص ارزيابى اثربخشى يك برنامه درسى 
يا بخشى از آن در ناجا به جزء ترك زاده، نيكنام، و محمدى (1388) يافت نشده است. 

1. Tyler
2. Worthen & Sanders
3. Kirk patrik
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مختلف  آموزشى  دوره هاى  اثربخشى  ارزيابى  زمينه  در  پژوهش هايى  ناجا،  از  خارج  در 
صورت گرفته است كه از جمله آنها مى توان به پژوهش هاى اميرى مهر (1386)، ساعدپناه 
(1386)، حاجى مقصود (1385)، عرب محبى (1385) اشاره نمود. نكته مشترك در اغلب 
اين پژوهش ها، استفاده از الگوى ارزشيابى كرك پاتريك مى باشد. كرك پاتريك ارزشيابي 
را به عنوان تعيين اثربخشي در يك برنامه آموزش تعريف كرده و فرآيند ارزشيابي را به 
چهار سطح واكنش، يادگيرى، رفتار و نتايج تقسيم مى كند (عباسيان، 1385).  با عنايت 

به اينكه اين تحقيق: 
1- در خارج از محيط آموزشى و در محيط واقعى كار صورت گرفته است؛

 7521 ثبت  شماره  به  درسى(تفصيلى)  برنامه  بيرونى  اثربخشى  ارزيابى  دنبال  به   -2
درجه دارى  رسته انتظامى در ناجا بوده است؛

(شهيد  آموزش  مراكز  انتظامى  رسته  درجه دارى   فراگيران  از  تحقيق  آمارى  جامعه   -3 
چمران كرج، ثامن االئمه(ع) مشهد، وليعصر«عج» تبريز و شهيد بهشتى اصفهان) بوده 
است كه بيش از يكسال و اندى فارغ التحصيل گشته و در محل خدمت مشغول انجام 

وظيفه مى باشند؛
4- در سازمانى صورت گرفته است كه از توانايى تغيير رفتار در فراگيران در محيط كار 

برخوردار  مى باشد؛
5- به دنبال تعيين نتايج آموزشى برنامه درسى(تفصيلى) مذكور بوده است؛

6- به دنبال تعيين توانمندى فراگيران در اجراى مأموريت هاى محوله بوده است؛ در آن 
از سطوح سوم و چهارم ارزشيابى مدل كرك پاتريك يعنى رفتار و نتايج براى ارزشيابى 

برنامه درسى مورد نظر استفاده گرديده است.
(توسعه  سه گانه  ابعاد  در  درسى  برنامه  اهداف  مبناى  بر  تحقيق  اين  در  ارزشيابى 
دانش، مهارت و نگرش هاى حرفه اى در محيط كار، تسهيل انطباق در محيط كار، تسهيل 
يادگيرى در محيط كار) و در جهت فراهم شدن مبنايى براى قضاوت در باره كارآمدى 
يا اثربخشى بيرونى برنامه درسى صورت گرفته است. از اين رو، با توجه به برنامه درسى 
(تفصيلى) مذكور اقدام به تعيين شاخص هاى ارزيابى اثربخشى بيرونى برنامه مورد نظر بر 
اساس تدوين دانش، مهارت و نگرش هاى مورد انتظار فراگيران درجه دارى  و سپس تعيين 
اساس  بر  بالفصل  فرماندهان  ديدگاه  از  فراگيران  انتظار  مورد  توانمندى هاى  يا  عملكرد 

دانش، مهارت و نگرش استخراج شده به شرح جدول 1 گرديد.
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جدول1. شاخص هاى ارزيابى اثربخشى بيرونى برنامه درسى(تفصيلى) درجه دارى  رسته انتظامى 
متناسب با دانش (د.)، مهارت (م.) و نگرش هاى (ن.) مورد انتظار برنامه درسى

نام 
درس

عملكرد يا توانمندى هاى مورد انتظاردانش، مهارت و نگرش هاى(د.م.ن) موردانتظار

مى
تظا

ت ان
دما

خ
اليا

 و ب
نح
سوا

د: تشريح اقدامات انتظامى در مواجهه با باليا و سوانحدر 
د: تشريح وظايف ناجا در مواجهه با باليا و سوانح

م: انجام اقدامات انتظامى در مواجهه با باليا و سوانح
و  سوانح  در  امدادى  سازمان هاى  با  همكارى  و  مشاركت  ن: 

باليا

با  مواجهه  در  انتظامى  اقدامات  و  وظايف  شناخت   -
سوانح و بالياى طبيعى و مصنوعى

- اجراى اقدامات انتظامى در مواجهه با باليا و سوانح
امدادى  سازمان هاى  با  نمودن  همكارى  و  -مشاركت 

درسوانح و باليا

ى 
ش ها

گار
ن

مى
تظا

ان

د: به كاربردن مفاهيم، اصطالحات،گيرندگان و اختصارات در 
تنظيم گزارش انتظامى

د: تشريح اصول نگارش انتظامى و انواع آن
م: تنظيم گزارش انتظامى

ن: پيروى نمودن از اصول نگارش در مكاتبات انتظامى

و  گيرندگان  اصطالحات،  مفاهيم،  با  -آشنايى 
اختصارات در تنظيم گزارش انتظامى

- آگاهى از اصول و انواع نگارش انتظامى
- تنظيم گزارش انتظامى

- رعايت اصول نگارش در مكاتبات انتظامى

ات
يس
أس
و ت

ن 
ماك

از ا
ت 

فاظ
ح

د: تشريح تعاريف و اختيارات قانونى ناجا در حفاظت از اماكن 
و تأسيسات

د: بيان خطرات و تهديدات در حفاظت از اماكن و تأسيسات
د: بيان طبقه بندى اماكن و تأسيسات

م: به كارگيرى انواع موانع و تجهيزات حفاظتى
افراد  خروج  و  ورود  و  ناريه  مواد  مصرف  به  دقيق  توجه  م: 

و خودرو
ن: گزارش خطرات، آسيب پذيرى ها و تهديدات حفاظتى
ن: ارائه راه كار در طرح هاى حفاظت از اماكن و تأسيسات

اختيارات  و  تأسيسات  و  اماكن  تعاريف  با  آشنايى   -
قانونى ناجا در حفاظت از اماكن و تأسيسات

- شناخت خطرات و تهديدات در حفاظت از اماكن 
و تأسيسات

- آشنايى با طبقه بندى اماكن و تأسيسات
- استفاده كردن از انواع موانع و تجهيزات حفاظتى

- كنترل ورود و خروج افراد وخودرو و مصرف مواد 
ناريه

- گزارش خطرات، آسيب پذيرى ها و تهديدات
- ارائه راه كار در حفاظت از اماكن و تأسيسات

رى
شگي

پي
ايم

جر
ى 
ظام

د: تشريح قوانين پيشگيرى از جرايم در ناجاانت
د: بيان انواع پيشگيرى

م: به كارگيرى انواع روش هاى پيشگيرى در محل خدمت
ن: حساسيت نسبت به مسايل امنيت اجتماعى

-اطالع از قوانين و روش هاى پيشگيرى از جرايم در 
ناجا

-به كارگيرى مسئوالنه روش هاى پيشگيرى درمحل 
خدمت

- حساسيت نسبت به مسايل امنيت اجتماعى
مى

تظا
ت ان

گش

د: بيان تعاريف، اصطالحات و سازمان گشت انتظامى
د: تشريح وظايف و تجهيزات گشت انتظامى

م: به كارگيرى اصول و روش هاى گشت در محل خدمت
م: انجام بازجويى مقدماتى

م: دقت در چهره شناسى، مشاهده و توصيف
ن: مشاهده دقيق در حين اجراى گشت

ن: پيگيرى وقايع گزارش شده در حين اجراى گشت

- آشنايى با وظايف، اصطالحات، سازمان و تجهيزات 
گشت انتظامى

- اجراى اصول و روش هاى گشت در محل خدمت
- انجام بازجويى مقدماتى

-  چهره شناسى، مشاهده و توصيف در حين گشت
- مشاهده دقيق و پيگيرى وقايع گزارش شده در حين 

اجراى گشت

كن
 اما

و و
ودر

، خ
نفر

ى 
رس

باز
ت و 

يس
در ا مأمورين  قانونى  اختيارات  و  اهداف  تعاريف،  بيان  د: 

بازرسى ها 
د: تشريح اصول گزارش هاى قضايى و صورتجلسات

انواع  و  بازرسى  و  ايست  در  انفرادى  تجهيزات  توصيف  د: 
بازرسى بدنى

د: تشريح انواع ايست و بازرسى خودرو و اماكن
د: توصيف اصول جاسازى ها

وكشف  اماكن  خودرو،  نفر،  بازرسى  عمليات  اجراى  م: 
جاسازى ها

م: تنظيم گزارشات قضايى و صورتجلسات بازرسى
ن: جديت در عمليات بازرسى نفر، خودرو و اماكن

- آشنايى با تعاريف، اهداف و اختيارات قانونى مأمورين 
در بازرسى ها - آشنايى با اصول گزارش هاى قضايى 

و صورتجلسات
و  بازرسى  و  ايست  در  انفرادى  تجهيزات  شناخت   -

انواع بازرسى بدنى
- آشنايى با انواع ايست و بازرسى خودرو و اماكن

- اطالع ازانواع ،اصول و روش هاى جاسازى ها
وكشف  نفر،خودرو،اماكن  بازرسى  عمليات  انجام   -

جاسازى ها
- تنظيم گزارشات قضايى و صورتجلسات بازرسى
- جديت در عمليات بازرسى نفر، خودرو و اماكن
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ى با 
شناي

آ
مى

تظا
ى ان

ح ها
طر

انتظامى   طرح  دهنده  تشكيل  قسمت هاى  و  انواع  تشريح  د: 
دركالنترى ها

م: انجام وظائف محوله در طرح
ن: اطاعت از دستورات صادره توسط سلسله مراتب فرماندهى 

در طرح هاى ابالغى

- آشنايى با انواع و قسمت هاى تشكيل دهنده طرح 
انتظامى دركالنترى ها

- انجام وظائف محوله در طرح
مراتب  سلسله  توسط  صادره  دستورات  از  اطاعت   -

فرماندهى در طرح هاى ابالغى

ق 
ورا

غ ا
ابال

يى
ضا

ق

د: تشخيص اوراق قضايى
د: تشريح انواع ابالغ اوراق قضايى

م: ابالغ اوراق قضايى در شرايط مختلف
ن: پافشارى در ابالغ صحيح اوراق قضايى

- شناخت  اوراق قضايى و انواع ابالغ اوراق قضايى
- ابالغ اوراق قضايى در شرايط مختلف
-جديت در ابالغ صحيح اوراق قضايى

ور 
ر ام

ه د
ايان
د ر

ربر
كا

مى
تظا

ان

د: تشريح مأموريت و شرح وظايف كاربران رايانه در ناجا
د: توجيه فرم ها و دفاتر 110

د: توصيف سيستم جامع(سامانه پيشگيرى انتظامى) و سيستم 
110

انتظامى) پيشگيرى  (سامانه  جامع  سيستم  از  بهره بردارى  م: 
و سيستم 110

ن: تالش در جهت افزايش مهارت بكارگيرى رايانه

وظايف  و  دفاتر110  فرم ها،  مأموريت،  آشنايى با   -
كاربران رايانه در ناجا

انتظامى) پيشگيرى  جامع(سامانه  سيستم  از  اطالع   -
و سيستم 110

پيشگيرى  (سامانه  جامع  سيستم  از  اوليه  كاربرى   -
انتظامى) و سيستم 110

- آمادگى يادگيرى بيشتر رايانه

اع 
 دف

ى و
مان
جس

ى 
دگ
آما

صى
شخ

د: نمايش دستگيرى و حمل سارق، متهم و جيب بُر  توسط بند
د: نمايش مقابله با كيف قاپى و دفاع در برابر چاقو و فرد مسلح

م: دستگيرى سارق ،جيب بر، كيف قاپ
م: دفاع در برابر چاقو و فرد مسلح

ن: تمرين مداوم فنون دفاع شخصى و حفظ آمادگى بدنى

- آشنايى با روش هاى دستگيرى و حمل سارق،متهم 
وجيب بُرتوسط بند

- آگاهى از روش هاى مقابله با كيف قاپى و دفاع در 
برابر چاقو و فرد مسلح

- انجام عمليات دستگيرى سارق ،جيب بر، كيف قاپ 
و دفاع در برابر چاقو و فرد مسلح

- حفظ آمادگى بدنى و دفاع در مقابله با حريف

ايم
جر

ى 
ظام

 انت
يى
جو

ى 
د: تشريح اصول و مبانى حفظ صحنه جرمپ

د: بيان اصول، مبانى و انواع مصاحبه و بازجويى
د: توصيف ويژگى ها و خصوصيات بازجو و مصاحبه كننده

م: حفظ صحنه جرم و جمع آورى مدارك جرم
م: به كارگرفتن تكنيك هاى هاى مصاحبه  و بازجويى

ن: دقت در اجراى وظايف محوله در حفظ صحنه جرم

- آشنايى با اصول و مبانى حفظ صحنه جرم
- آشنايى با اصول، مبانى و انواع مصاحبه و بازجويى

مصاحبه  و  بازجو  خصوصيات  و  ويژگى ها  شناخت   -
كننده

- حفظ صحنه جرم و جمع آورى مدارك جرم
- استفاده از تكنيك هاى هاى مصاحبه  و بازجويى در 

محل كار
- هوشيارى در اجراى وظايف محوله درحفظ صحنه 

جرم

يى
ضا

ه ق
وند

 پر
يل
شك

د: تشريح عناصر تشكيل دهنده پرونده قضايىت
د: توصيف جهات قانونى تشكيل پرونده قضايى

د: بيان كدهاى جرايم و دفتر ثبت جرايم
نظريه  صورتجلسات،  گزارشات،  تنظيم  چگونگى  بيان  د: 

كارشناس و گزارش نهايى
م: تشكيل پرونده قضايى

ن:جديت و احساس مسئوليت در جهت تكميل نمودن پرونده 
قضايى

پرونده  تشكيل  قانونى  جهات  و  عناصر  با  آشنايى   -
قضايى

- شناخت كدهاى جرايم و دفتر ثبت جرايم
- اطالع ازچگونگى تنظيم گزارشات، صورتجلسات 

- گزارش نهايى و اخذ نظريه كارشناس
- تشكيل پرونده قضايى

- جديت و احساس مسئوليت در جهت تكميل نمودن 
پرونده قضايى

ات
ماع

اجت
رل 

كنت

د: توصيف جمعيت ها و اقدامات علنى جمعيت هاى غير عادى
د: بيان علل بروز اغتشاش

د: بيان عوامل روانى بروز اغتشاش
د: تشريح نقش محركين و رهبران در اغتشاش
د: تشخيص تجهيزات و اقدامات آشوب گران

د: توجيه سازمان، گروه و دسته
م: بكارگيرى تجهيزات ضد اغتشاش در آرايشات

در  اغتشاشات  و  اجتماعات  كنترل  روش هاى  نمايش  م: 
آرايشات

ن: پيروى كردن از دستورات فرماندهى در كنترل اجتماعات

- آشنايى با جمعيت ها و اقدامات علنى جمعيت هاى 
غير عادى

- شناخت علل و عوامل روانى بروز اغتشاش
و  محركين  نقش  و  اقدامات  تجهيزات،  از  اطالع   -

رهبران در اغتشاش
- آشنايى با سازمان، گروه و دسته

- استفاده از تجهيزات ضداغتشاش در آرايشات
- اجراى روش هاى كنترل اجتماعات و اغتشاشات در 

آرايشات
- اطاعت پذيرى در كنترل اجتماعات

ادامه جدول1. شاخص هاى ارزيابى اثربخشى بيرونى برنامه درسى(تفصيلى) درجه دارى  رسته 
انتظامى متناسب با دانش (د.)، مهارت (م.) و نگرش هاى (ن.) مورد انتظار برنامه درسى
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ين
تهم

ه م
درق

 و ب
ت
داش

باز
ى، 

گير
دست

و  مشهود  جرايم  در  قضايى  مقررات  و  قوانين  توصيف  د: 
غيرمشهود

د: بيان اختيارات قانونى مأمورين در دستگيرى و بازداشت
د: تشريح چگونگى بدرقه و نگهدارى متهمين و نحوه صحيح 

دستبند زدن
د: پيش بينى شگردهاى فرار متهمين تحت نظر

م: به كارگيرى اصول فنى جلب و دستگيرى در اماكن عمومى 
و خصوصى

م: بدرقه و نگهدارى متهمين و نحوه صحيح دستبند زدن
م: تنظيم نمودن صورتجلسات

دستگيرى،  به  مربوط  مقررات  و  اصول  به  دقيق  توجه  ن: 
بازداشت و بدرقه متهمين

و  مشهود  جرايم  در  قضايى  قوانين  با  آشنايى   -
غيرمشهود

دستگيرى  در  مأمورين  قانونى  اختيارات  از  آگاهى   -
و بازداشت

- اطالع از چگونگى بدرقه و نگهدارى متهمين و نحوه 
صحيح دستبند زدن

- شناخت شگردهاى فرار متهمين تحت نظر
- انجام اصول فنى جلب و دستگيرى در اماكن عمومى 

و خصوصى
دستبند  صحيح  نحوه  و  متهمين  نگهدارى  و  بدرقه   -

زدن
- تنظيم صورتجلسات دستگيرى و بازداشت

-رعايت اصول ومقررات دستگيرى، بازداشت و بدرقه 
متهمين

با  
رد 

خو
 بر
حوه

با ن
ى 
شناي

آ
ك

كو
مش

ى  
ه ها

ست
چاشنى ب منفجره،  مواد  بندى  تقسيم  و  خصوصيات  تشريح  د: 

و فتيله ها 
د: توصيف تله هاى انفجارى

د: توضيح وظايف مأمورين در برخورد با بسته هاى مشكوك
م: انجام اقدامات الزم در برخورد با بسته هاى مشكوك

ن: كمك كردن به مردم در خارج شدن از محدوده  خطر

- آشنايى با خصوصيات و تقسيم بندى مواد منفجره، 
چاشنى، فتيله ها  و تله هاى انفجارى

بسته هاى  با  برخورد  در  مأمورين  وظايف  -شناخت 
مشكوك

- انجام اقدامات الزم در برخورد با بسته هاى مشكوك
- احساس مسئوليت در قبال حفظ جان مردم

سى
شنا

الح 
د: بيان اصول صحيح تيراندازىس

م: تيراندازى با سالح هاى زعاف، رولور، ام پى فايو و كالشينكف
ن: تمرين كردن مداوم با سالح هاى فوق

- آشنايى با اصول صحيح تيراندازى
زعاف،  سالح هاى  با  تيراندازى  عمليات  اجراى   -

رولور، ام پى فايو و كالشينكف
- شركت در تمرينات تيراندازى و نظافت سالح

عى
تما

 اج
ش

من
د: بيان ارتباطات انسانى و كالمى و راه هاى اعتمادسازى

د: توصيف تعامل پليس با خانواده و مدرسه، حقوق شهروندى 
و پليس پاسخگو

م: انجام ارتباطات كالمى صحيح و جلب اعتماد عمومى
ن: برخورد با احترام در مقابل مردم

- آشنايى با ارتباطات انسانى و كالمى و راه هاى اعتماد 
سازى

- اطالع از تعامل پليس با خانواده و مدرسه ،حقوق 
شهروندى و پليس پاسخگو

- انجام ارتباطات كالمى صحيح و جلب اعتماد عمومى
- برخورد با احترام در مقابل مردم

 همچنين با توجه به مبانى نظرى تحقيق و مصاحبه با فرماندهان بالفصل فراگيران 
درجه دارى شاخص هاى ارزيابى تسهيل انطباق و يادگيرى در محيط كار فراگيران به شرح 
جدول شماره 2 و 3 تدوين گرديده است و در قالب پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسى 

ميدانى قرار گرفته است.

ادامه جدول1. شاخص هاى ارزيابى اثربخشى بيرونى برنامه درسى(تفصيلى) درجه دارى  رسته 
انتظامى متناسب با دانش (د.)، مهارت (م.) و نگرش هاى (ن.) مورد انتظار برنامه درسى
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جدول2. شاخص هاى تسهيل انطباق برنامه تفصيلى درجه دارى  رسته انتظامى
شاخص هاى تسهيل انطباق در محيط كاررديف

انطباق رفتار با قوانين و مقررات جارى و جديد1
انجام وظيفه در شرايط و موقعيت هاى مختلف2
هماهنگى و همكارى با سلسله مراتب و همكاران3
نظم پذيرى درموقعيت هاى مختلف سازمانى و عملياتى4
رعايت اصول و آداب انتظامى5
رفتار همسو با ارزش ها و هنجارهاى مطلوب سازمان6
تشخيص خوب از بد، كار درست از كار نادرست7
متعهد به اهداف و ارزش هاى سازمان8
عالقه مند به عضويت در سازمان9

جدول3. شاخص هاى تسهيل يادگيرى برنامه تفصيلى درجه دارى  رسته انتظامى
شاخص هاى تسهيل يادگيرى در محيط كاررديف

توسعه الگوهاى رفتارى جديد (خالقانه) در نتيجه تجارب كارى1
توانايى كشف و اصالح خطاها و نواقص كارى خود و ديگران2
جست وجوگرى و تحليل شرايط و عوامل خارجى مرتبط با مأموريت 3
امكان بازآفرينى رفتار و تجارب آموخته شده در عمل4
الگوپذيرى رفتارهاى مورد انتظار در سازمان 5
توانايى درك و تفسير محيط اجتماعى (انتظارات مترتب بر نقش، مدل ها و 6

مقايسه هاى اجتماعى) 
عبرت از رفتارها و وقايع ناخوشايند در سازمان7
توانايى توسعه ارتباطات همه جانبه اثربخش در محيط كار8
تسلط و اعتماد به نفس در محيط كار9

مواد و روش ها
اين تحقيق از بعد هدف كاربردي و از بعد نحوه جمع آوري اطالعات يك تحقيق توصيفي 
پيمايشى است كه در محدوده زمانى شش ماهه دوم سال 1387 اجراء شده است. جامعه 
التحصيل  فارغ  انتظامى  رسته   (N=295) درجه دارى   فراگيران  از  متشكل  تحقيق  آمارى 
سال 1385 كه از تاريخ 85/12/5 در فرماندهى انتظامى استان تهران و تهران بزرگ در 
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 (N=36) مشاغل انتظامى انجام وظيفه مى نمودند و  فرماندهان بالفصل آنان در محل كار
بوده است. از گروه اول، بر اساس جدول كرجسى و مورگان170 نفر نمونه گيرى شد و از 

گروه دوم به صورت تمام شمارى پرسشگرى شده است. 
براى جمع آورى اطالعات مورد نظر از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. 
پرسشنامه اول اختصاص به فراگيران داشته كه با 96 گويه طراحى و اجراء شده است. 
پرسشنامه دوم نيز اختصاص به فرماندهان بالفصل فراگيران داشته است كه با 93 گويه 
طراحى و اجراء شده است. گزينه ها از نوع مقياس ليكرت بوده است. روايى صورى هر دو 
پرسشنامه با كمك جمعى از اساتيد و كارشناسان آموزش و گروهى از افسران و درجه داران 
استفاده  مورد  طيف هاي  پايايي  تعيين  براي  گرديد.  تأمين  و  بررسى  آمارى  جامعه  عضو 
در پرسشنامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان مى دهد 
حرفه اى  نگرش هاى  و  مهارت  دانش،  توسعه  طيف  سه  براي  كرانباخ  آلفاي  ضرايب  كه 
مورد انتظار در محيط كار(α=0/94)، تسهيل انطباق در محيط كار (α=0/93)و تسهيل 
يادگيري در محيط كار(α=0/89) مى باشد. همچنين براي تعيين اعتبار  طيف از آزمون 
سازگاري دروني طيف استفاده شده است. بر اساس ضرايب همبستگي پيرسون حاصل از 
آزمون، سازگاري دروني طيف هاي توسعه دانش، مهارت و نگرش هاى حرفه اى مورد انتظار، 
رابطه  گويه ها  كليه  در  كار  محيط  در  يادگيري  تسهيل  و  كار  محيط  در  انطباق  تسهيل 

معنادار با جمع ساير گويه ها دارند و لذا نياز به حذف هيچ گويه اى نبوده است.  
براى تجزيه و تحليل اطالعات از روش هاى آمارى توصيفى(ميانگين، درصد تجمعى و 
انحراف معيار) و استنباطى(آزمون t تك نمونه اى، آزمون ناپارامتريك فريدمن و آزمون 

تحليل واريانس اندازه گيرى هاى مكرر) و از نرم افزار SPSS استفاده گرديده است. 
تعاريف نظرى و عملياتى: تعاريف مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از:

  اثربخشى آموزشى: ميزان تحقق اهداف آموزشى؛ نتايج قابل مشاهده از كارآموزان 
در اثر آموزش هاى اجرا شده؛ ميزان انطباق رفتار كار آموزان با انتظارات نقش سازمانى 
توانايى هاى  ميزان  است؛  بوده  آموزش  نظر  مورد  كه  كار  دادن  انجام  درست  ميزان  آنها؛ 
ايجاد شده در اثر آموزش ها براى دستيابى به اهداف؛ ميزان ارزش افزوده آموزش (زارعى، 

1384). در اين تحقيق اثربخشى بيرونى آموزشى مدنظر بوده است.
برنامه ها  اجراى  دنبال  به  كه  است  تغييراتى  بيرونى  اثربخشى  بيرونى:  اثربخشى   
(محسن پور،  مى گردد  ايجاد  فراگيران  رفتار  در  مختلف  ابعاد  در  آموزشى  فعاليت هاى  و 
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1385). در اين تحقيق منظور از اثربخشى بيرونى توانايى فراگيران درجه دارى  در انجام 
وظايف و مأموريت هاى شغلى انتظامى كه به آنان محول گرديده است، با بهره گيرى از 
ابعاد  همچنين  مى باشد.  آموزش  دوره  طى  در  آنان  شده  كسب  مهارت هاى  و  دانش ها 
تسهيل يادگيرى و تسهيل انطباق افراد در محيط كار كه زمينه ساز كارآمدى و موفقيت 
مفهوم  اين  ديگر  ابعاد  عنوان  به  مى باشد  محوله  مأموريت هاى  و  وظايف  انجام  در  آنان 
(اثربخشى بيرونى) بوده است. لذا شاخص هاى سنجش و ارزيابى ابعاد مذكور با عنايت به 

مبانى نظرى تحقيق، استخراج گرديده است.
فصل بندى  برنامه  مفهوم،  اين  از  منظور  انتظامى  نيروى  در  درسى(تفصيلى):  برنامه   
شده يك دوره آموزشى درون سازمانى است كه شامل سه فصل (فصل اول: مشخصات كلى 
برنامه، فصل دوم: عناوين دروس، فصل سوم: سرفصل دروس) مى باشد كه طى آن مراحل 
اجراى آموزش، اهداف، منابع، عناوين و سرفصل هاى هر درس، ساعات آموزش نظرى و 
عملى، فضا و وسايل آموزشى و كمك آموزشى معرفى گرديده و در شوراى برنامه درسى 
(تفصيلى) معاونت آموزش ناجا تصويب و پس از تأييد فرمانده نيروى انتظامى جمهورى 
اسالمى ايران قابل اجراء است. در اين تحقيق برنامه تفصيلى آموزش بدو خدمت كاركنان 
درجه دارى  پيمانى  رسته  انتظامى  به  شماره  ثبت 7521 مصوب  معاونت  آموزش ناجا 

مد نظر مى باشد.

يافته ها
مشخصات فردى پاسخگويان:

و  متأهل  درجه دارى   فراگيران  از   ٪66/3 درجه دارى :  فراگيران  فردى  مشخصات  الف: 
33/7٪ مجرد، 63/1٪ از فراگيران درجه دارى  در مراكز آموزش ثامن االئمه(ع)، ٪25/6 
در شهيد چمران، 1/3٪ در وليعصر (عج) تبريز و 10٪ در شهيد بهشتى اصفهان آموزش 
ديده اند. پست سازماني82/9٪ فراگيران درجه دارى  متصدى عمليات انتظامى يا سرنشين 
متصدى  كمك  و  متصدى   ٪6/4 انتظامى،  گشت  متصدى   ٪6/4 است،  انتظامى  گشت 
عمليات انتظامى، 4/3 ٪ در مشاغل متصدى كاربر سيستم مرفوك، افسر گشت موتورى، 

اپراتور سيستم رايانه و متصدى ادارى مى باشند.
ستوانى،  درجه  داراى  فرماندهان  از   ٪35/3 بالفصل:  فرماندهان  فردى  مشخصات  ب: 
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23/5٪ درجه سروانى، 26/5٪ درجه سرگردى و 14/7٪ درجه سرهنگى مى باشند. محل 
سازمانى 15/3٪ فرماندهان بالفصل  سروانى، 38/5٪ سرگردى، 7/7٪ سرهنگ دومى و  
38/5٪ سرهنگى است. شغل سازمانى 10٪ فرماندهان بالفصل معاونى، 16/7٪ فرماندهى، 

63/3 ٪ رئيس كالنترى و 10٪  سراكيپ گشت مى باشد.
يافته هاى استنباطى:

براى  درجه دارى   آموزش  مراكز  در  انتظامى  رسته  آزمون شده  درسى(تفصيلى)  برنامه  اول:  فرضيه   
توسعه دانش، نگرش و مهارت هاى شغلى پايه درفراگيران درجه دارى  از كفايت مطلوب برخورداربوده 

است.

براى بررسى اين فرضيه تحقيق، تعداد 71سئوال براى فراگيران درجه دارى  و تعداد 72 
سئوال نيز براى فرماندهان بالفصل آنان طراحى و در پرسشنامه هر كدام به طور جداگانه 
نگرش هاى  و  مهارت  دانش،  توسعه  بُعد  از  پاسخگويان  كل  نمره  ميانگين  گرديد.  لحاظ 
حرفه اى مورد انتظار در محيط كار 237/5 است كه بيش از ميانگين نمره طيف (216) و 
كمتر از چارك سوم (270) مى باشد كه اين تفاوت ها نيز به لحاظ آماري معنادار مى باشد. 
بنابراين، اين نتيجه كه از نظر كل جامعه پاسخگويان اثربخشي بيرونى، درسى (تفصيلى) 
رسته انتظامى اجراء شده دوره آموزشى از بُعد توسعه دانش، مهارت و نگرش هاى حرفه اى 
مورد انتظار در محيط كار بيشتر از حداقل كفايت الزم و كمتر از حد مطلوب است قابل 
تعميم به كل جامعه آماري است جدول 1 بيانگر اين نتايج است. با توجه به اطالعات ذكر 

شده در جدول 1 فرضيه فوق با سطح اطمينان 99٪ رد شده است.

جدول1. آزمون معناداري تفاوت ميانگين نمره پاسخگويان در بعد توسعه دانش، مهارت و 
نگرش هاى حرفه اى مورد انتظار در محيط كار با ميانگين نمره طيف و نمره چارك سوم طيف 

سطح درجه آزادىمقدار t نمره بعد دانش، مهارت و نگرشنمره
معنادارى

237/5ميانگين نمره پاسخگويان

2165/251640/000ميانگين نمره طيف

2707/931640/000نمره چارك سوم

 فرضيه دوم: برنامه درسى(تفصيلى) آزمون شده رسته انتظامى مراكز آموزش درجه دارى  از كفايت مطلوب 
براى تسهيل انطباق فراگيران درجه دارى  در محيط كار برخوردار بوده است.
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براى بررسى اين فرضيه از تحقيق تعداد 8 سئوال براى فراگيران درجه دارى  و فرماندهان 
بالفصل آنان طراحى و در پرسشنامه هر كدام به طور جداگانه لحاظ گرديد. ميانگين نمره 
پاسخگويان28/37 است كه بيش از 24 (ميانگين نمره طيف) و كمتر از نمره چارك سوم 
(30) مى باشد و اين تفاوت ها نيز در سطح 99 درصد معنادار است. اين نتيجه كه از نظر 
پاسخگويان برنامه درسى (تفصيلى) رسته انتظامى اجراء شده دوره آموزشى از بُعد تسهيل 
انطباق در محيط كار بيش از حداقل كفايت الزم وكمتر از حد مطلوب مى باشد نيزقابل 
تعميم به كل جامعه آماري است. جدول 2 بيانگر اين نتايج است. با توجه به اطالعات ذكر 

شده در جدول 2 فرضيه فوق با سطح اطمينان 99٪ رد شده است. 

جدول 2. آزمون معناداري تفاوت ميانگين نمره پاسخگويان در بعدتسهيل انطباق در محيط كار 
با نمره ميانگين طيف و نمره چارك سوم طيف

درجه مقدار tنمره بعدتسهيل انطباقنمره
آزادى

سطح 
معنادارى

28/37ميانگين نمره پاسخگويان
2410/092030/000ميانگين نمره طيف

303/772030/000نمره چارك سوم

 فرضيه سوم: برنامه درسى(تفصيلى) آزمون شده رسته انتظامى مراكز آموزش درجه دارى  از كفايت مطلوب 
براى تسهيل يادگيرى هاى جديد در فراگيران درجه دارى  در محيط كار برخوردار بوده است.

براى بررسى اين فرضيه از تحقيق تعداد 9 سئوال براى فراگيران درجه دارى  و فرماندهان 
بالفصل آنان طراحى و در پرسشنامه هر كدام به طور جداگانه لحاظ گرديد. نتايج حاصل از 
بررسي نشان مي دهد كه ميانگين نمره كل جامعه پاسخگويان از بُعد تسهيل يادگيري در 
محيط كار 30/88 است كه بيش از ميانگين نمره طيف يعني 27 و كمتر از نمره چارك 
سوم يعني 33/75 است و اين تفاوت ها با توجه به ميزان t بدست آمده در سطح ٪99 
معنادار مى باشد. بنابراين اين نتيجه كه از نظر كل پاسخگويان ميزان اثربخشي بيرونى 
حداقل  از  بيش  كار   محيط  در  يادگيري  تسهيل  بُعد  در  مذكور  درسى(تفصيلى)  برنامه 
كفايت الزم و كمتر از حد مطلوب مى باشد قابل تعميم به كل جامعه آماري است. جدول 
3 بيانگر اين نتايج است. با توجه به اطالعات ذكر شده در جدول 3 فرضيه فوق با سطح 
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اطمينان 99٪ رد شده است.

جدول 3. آزمون معناداري تفاوت ميانگين  نمره پاسخگويان در بعد تسهيل يادگيرى در محيط 
كار با ميانگين نمره طيف و نمره چارك سوم طيف

سطح درجه آزادىمقدار tبعد يادگيرىنمره
معنادارى

30/88ميانگين نمره پاسخگويان
277/871990/000ميانگين نمره طيف

33/755/841990/000نمره چارك سوم

بحث و نتيجه گيرى 
تحقيق حاضر نشان داد كه برنامه درسى(تفصيلى) دوره آموزشى فراگيران درجه دارى  در 
ابعاد توسعه دانش، مهارت و نگرش، تسهيل انطباق در محيط كار و تسهيل يادگيرى در 
محيط كار از كفايت مطلوب برخوردار نبوده است ولى با توجه به اطالعات به دست آمده 
مى توان گفت كه ازحداقل كفايت الزم  برخوردار است. در تحقيق محمدى (1387) نيز 
كه با عنوان اثربخشى درونى و بيرونى دروس عملى و كاربردى برنامه درسى دوره آموزش 
درجه دارى  رسته عمليات ويژه ناجا انجام شده است، برنامه درسى آزمون شده نتوانسته 
است به اثربخشى بيرونى مطلوب نايل شود. مع هذا حداقل اثربخشى بيرونى قابل قبول را 

احراز نموده است.
عدم تأييد فرضيه شماره يك، به منزله عدم برخوردارى برنامه درسى (تفصيلى) مورد 
نظر از سازوكارهاى مناسب براى ارتقاء سطح علمى، مهارتى و نگرشى فراگيران در محيط 
كار محسوب مى گردد. ضعف قابل مالحظه فراگيران درجه دارى  در حوزه  دانش، مهارت و 
نگرش مورد انتظار در محيط واقعى كار در حالى است كه سازمان هاى پويا با تغيير و بهبود 
دانش، مهارت و نگرش؛ موجب افزايش كارايى، بهره ورى و اثربخشى كاركنان خود با توجه 
به اهداف و راهبرد كالن سازمان و نظام ارزشى و فرهنگ سازمانى خود مى شوند. با ايجاد 
و توسعه دانش، مهارت و نگرش حرفه اى به كاركنان در دوره هاى آموزشى مى توانيم زمينه 
ايفاى نقش فعال و مؤثرى در نيل به اهداف سازمان را به وجود آوريم. از اين رو آموزش به 
عنوان مهمترين ابزار موفقيت سازمان هاى بزرگ، بسيار مهم و سرنوشت ساز خواهد بود. 
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از طرفى عدم تأييد فرضيه فوق حاكى از آن است كه فراگيران درجه دارى  در سطح 
كالنترى و پاسگاه ها از نظر علمى، مهارتى و نگرشى توانايى مطلوب اجراى وظايف شغلى 
خود را نداشته اند. اين در شرايطى است كه تغييرات و تحوالت محيطى با شدت و شتاب 
عمل  سازمان يافته تر  مجرمين  گروه هاى  و  پيچيده تر  جرايم  روز  هر  و  مى گيرد  صورت 
مى كنند و تأثيرات ويژه اى را بر امنيت جامعه وارد مى نمايند. در چنين شرايطى نيروى 
تأمين  و  امنيت  و  نظم  استقرار  وظيفه  كه  پويا  و  اجتماعى  سازمانى  عنوان  به  انتظامى 
آسايش عمومى و فردى را به عهده دارد، در صورتى مى تواند به حيات معنادار خود ادامه 
دهد كه توجهى خاص و مستمر به تحوالت جوامع و سير تكامل علوم و فناورى داشته 
باشد و مطابق با آن بتواند كيفيت خدمات خود و چگونگى آن را بازنگرى و اصالح نمايد. 
به عبارت ديگر ناجا مى بايست توجهى خاص به آموزش و فرآيند صحيح آن داشته باشد تا 
بتواند از عهده وظايف و مسئوليت هاى خود برآيد. با توجه به موارد فوق با احتياط مى توان 
گفت كه برنامه درسى (تفصيلى) آزمون شده رسته انتظامى درجه داران به وضعيت موجود 
و تغييرات محيطى خود اشرافيت نداشته و همچنين به الزامات اجراى آن توجه ندارد. 
معناى چنين وضعى آن است كه فراگيران مذكور در حوزه دانش، مهارت و نگرش حرفه اى، 
از توانايى مطلوب در حوزه خدمتى خود برخوردار نبوده و به عبارت ديگر فراگيران در 
محيط واقعى كار از توانمندى و اثربخشى مطلوبى برخوردار نبوده اند. نتيجه اين وضعيت 
رضايت  عدم  مطلوب،  عملكرد  سطح  آمدن  پايين  كارايى،  فاقد  نيروهاى  افزايش  موجب 
ارباب رجوع، افزايش ناامنى، عدم رضايت سلسله مراتب فرماندهى و در نهايت خدشه وارد 

نمودن به اثربخشى و وجهه بيرونى سازمان (ناجا) خواهد بود. 
عدم تأييد فرضيه دوم  به منزله  عدم وجود شرايط و مقتضيات مطلوب در برنامه درسى 
(تفصيلى) اجراء شده رسته انتظامى ويژه درجه داران براى فراگيران در انطباق با محيط 
كار، آداب و اصول حاكم بر سازمان محسوب مى گردد. ضعف قابل مالحظه برنامه درسى 
كه  است  حالى  در  درجه دارى   فراگيران  انطباق  تسهيل  جهت  در  شده  اجراء  (تفصيلى) 
مفهوم انطباق و انطباق پذيرى كاركنان در سازمان ها كاربردهاى بسيار اساسى و حياتى 
دارد. انطباق فرد با سازمان موجب كاهش اضطراب و جابجايى كاركنان مى گردد و در نحوه 
انجام شغل و عملكرد او و در پى آن در ايجاد ثبات و اثربخشى در سازمان، نقش مهمى 
دارد. همچنين عدم برنامه ريزى  مناسب براى انطباق پذيرى كاركنان در سازمان ها مى تواند 
آموزشى  دوره هاى  در  طرفى  از  گردد.  سازمانى  و  فردى  بهره ورى  شديد  كاهش  موجب 
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مى توان با ارائه اطالعات الزم و كافى درباره سازمان و معرفى ارزشها، هنجارها و الگوهاى 
رفتارى آن، كاركنان را با وضعيت سازمان مطابقت داد. در واقع آنان مى آموزند كه چه بايد 

بكنند و چه انتظارى از آنان مى رود.
با عنايت به موارد فوق و با اندكى احتياط مى توان گفت كه فراگيران مذكور به فرهنگ، 
نتيجه  اند.  نداشته  اشرافيت  خود  محيطى  تغييرات  و  درون سازمانى  باورهاى  و  ارزش ها 
چنين وضعى آن است كه فراگيران در حوزه عملى انطباق، توانايى ارائه الگوهاى رفتارى 
مطلوب و شناخت هنجارها و ارزش هاى درون سازمانى در مشاغل خدمتى خود را نداشته 

و در محيط واقعى كار نيز از اثربخشى مطلوبى برخوردار نبوده اند. 
شده  اجراء  (تفصيلى)  درسى  برنامه  كه  است  معنى  اين  به  سوم  فرضيه  تأييد  عدم 
رسته انتظامى ويژه درجه داران شرايط مطلوبى را در فراگيران براى تسهيل يادگيرى هاى 
جديد جهت پاسخ مؤثر به انتظارات مشاغل سازمانى آنان و مقتضيات خدمتى ناجا كه 
تضمين كننده اثربخشى فعاليت هاى درجه داران در محيط كار باشد ايجاد نكرده است. اين 
در حالى است كه يادگيرى كاركنان جهت ايجاد سازگارى در سازمان ها اهميتى بسيار 
جهت  در  را  سازمان  و  كاركنان  رفتار  مى توان  يادگيرى  طريق  از  دارد.  حياتى  و  اساسى 
مى آموزند  نيز  سازمان ها  مى آموزد،  فرد  يك  كه  همان طور  داد.  توسعه  و  تغيير  مطلوب 
براى  امر  اين  آورند.  پديد  خود  در  سازگارى  و  تغيير  براى  مستمر  توانايى  و  قابليت  كه 
بقاء و پايدارى آنها، يك پيش نياز اساسى است. از طرفى در دوره هاى آموزشى مى توان 
برنامه ريزى  دقيق؛ الگوهاى رفتارى مناسبى كه موجب يادگيرى رفتار اجتماعى مى شود، 
را تقويت نمود. يادگيرى سازمانى كاركنان مشتمل بر مفاهيمى همچون توسعه الگوهاى 
رفتارى جديد (خالقانه) در نتيجه تجارب كارى، توانايى كشف و اصالح خطاها و نواقص 
كارى خود و ديگران، جستجوگرى و تحليل شرايط و عوامل خارجى مرتبط با مأموريت، 
امكان بازآفرينى رفتار و تجارب آموخته شده در عمل، الگوپذيرى رفتارهاى مورد انتظار 
در  ناخوشايند  رفتارهاى  از  عبرت  اجتماعى،  محيط  تفسير  و  درك  توانايى  سازمان،  در 
سازمان، توانايى توسعه ارتباطات همه جانبه اثربخش و تسلط و اعتماد به نفس در محيط 

كار مى باشد.
بيرونى  اثربخشي  از  موجود  (آزمون شده)  درسي  برنامه  شده،  ذكر  موارد  به  عنايت  با 
مطلوبي برخوردار نيست، اما از حداقل اثربخشي بيرونى الزم(قابل قبول) برخوردار بوده 
است. مأموريت نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در برقراري نظم و امنيت در جامعه 
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و خطير بودن نقش فراگيران درجه دارى  در رسته انتظامى و كيفيت عملكرد آن در اين 
ميان، ايجاب مي كند كه برنامه درسي دوره آموزش درجه داري رسته انتظامى از تناسب، 
برنامه  علمي  بهسازي  و  بازنگري  لذا  باشد.  برخوردار  باالتري  سطح  اثربخشي  و  كيفيت 
درسى مذكور و شرايط و عوامل اثرگذار بر اجراى آن را الزم دانسته و پيشنهاد مي شود. 

پيشنهادهاى كاربردى:   
الف) پيشنهادهاى مرتبط با نتايج آزمون فرضيه شماره يك(توسعه دانش، نگرش و مهارت 

فراگيران درجه دارى  در محيط كار):
1. تهيه، تدوين و توزيع منابع و كتب رسته انتظامى ويژه درجه داران با نظر كارشناسان 
درسى  برنامه  سرفصل هاى  با  مطابق  پاسگاه)  و  كالنترى  (رؤساى  انتظامى  خبره 

(تفصيلى) رسته انتظامى ويژه درجه دارى ؛
2. تدوين كارگاه هاى عملى و واقعى در زمان آموزش در جهت افزايش مهارت فراگيران؛
3. تغيير روش اجراى آموزش در مراكز آموزش و ارائه بازخورد در حين اجراى آموزش؛
4. بهره بردارى از اساتيد خبره انتظامى (در هر استان) براى تدريس در مراكز آموزش؛

5. اعزام اساتيد مراكز آموزش به كالنترى هاى استان جهت آموزش عملى امور انتظامى؛
جهت  در  ناجا  آموزش  عالى  كميسيون  در  تصويب  و  ناجا  اجرايى  واحدهاى  با  تعامل   .6
تعيين استاد كار در محل خدمت براى هر نفر از درجه داران بدو خدمت به مدت دو 

سال و پيش بينى پرداخت حق التدريس مناسب براى استاد كاران؛
7. اجراى نيازسنجى آموزشى مجدد با حضور اساتيد دانشگاهى، كارشناسان خبره پليس 
پيشگيرى (ترجيحاً رؤساى كالنترى ها)، كارشناسان يگان خدمات انتظامى، كارشناسان 
يگان امداد، نماينده طرح و برنامه ناجا يا فاتب، كارشناسان مراكز آموزش و معاونت 

آموزش ناجا به روش كارگاهى؛
8. افزايش ساعت عملى دروس (نگارش انتظامى، پيشگيرى انتظامى، گشت انتظامى، ابالغ 
اوراق قضايى، پى جويى انتظامى جرايم، تشكيل پرونده قضائى، دستگيرى و بازداشت، 

ايست و بازرسى نفر و خودرو ) رسته انتظامى با بهره بردارى از ساعات فوق برنامه؛
9. استفاده از كارشناسان خبره انتظامى كالنترى ها در مميزى اساتيد مراكز آموزش؛

اجراى  و  طراحى  جهت  در  پاسگاه)  و  (كالنترى  اجرايى  واحدهاى  با  هماهنگى   .10
كارخواسته هاى انتظامى مطابق با برنامه درسى (تفصيلى) در اوقات فراغت آخر هفته 

دانش آموزان درجه دارى ؛
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ارزشيابى  و  ناجا  آموزش  معاونت  در  آموزشى  ارزشيابى  تخصصى  كارگروه  تشكيل   .11
تمامى برنامه هاى آموزشى در فواصل مختلف.

فراگيران  انطباق  (تسهيل  دو  شماره  فرضيه  آزمون  نتايج  با  مرتبط  پيشنهادهاى  ب) 
درجه دارى  در محيط كار):

1. تشكيل جلسات كارگاهى و سخنرانى با استفاده از قضات و خبرگان كالنترى در مراكز 
آموزش به صورت ماهانه در جهت آشنايى دانش آموزان درجه دارى  با فضاى كالنترى 

و پاسگاه وحساسيت و اهميت مأموريت رسته انتظامى؛
در  كالنترى  داران  درجه  وظايف  شرح  و  مأموريت  ساختار،  با  آشنايى  نرم افزار  تهيه   .2

مشاغل مختلف به صورت اجرايى و عملياتى؛
به منظور  ناجا  آموزش  عالى  كميسيون  در  تصويب  و  ناجا  اجرايى  واحدهاى  با  تعامل   .3
ساختار،  سازمان،  با  خدمت  اول  روزهاى  در  فراگيران  آشناسازى  جلسات  پيش بينى 

مأموريت، اهداف، ارزش ها و ويژگى هاى يگان خدمتى در محل خدمت جديد؛
در  محوله  وظايف  اجراى  در  داران  درجه  خاص  رفتارى  الگوهاى  آموزش  و  تدوين   .4

كالنترى ها و پاسگاه ها؛
5. تدوين روش جارى و دستورالعمل اجرايى خاص جهت توجه به نيازها و خصوصيات 
فردى افراد در محل خدمت در راستاى كاهش دغدغه هاى ذهنى كاركنان درجه دار به 

امور غيرحرفه اى خود؛
6. تعامل با معاونت نيروى انسانى ناجا در خصوص عدم بكارگيرى درجه داران در غيررسته 

تخصصى و همچنين مشاغل باالتر از درجه آنان.   
جديد  يادگيرى هاى  (تسهيل  سه  شماره  فرضيه  آزمون  نتايج  با  مرتبط  پيشنهادهاى  ج) 

فراگيران درجه دارى  در محيط كار):
اساتيد  توسط  دروس  شروع  از  قبل  (تفصيلى)  درسى  برنامه  آموزشى  اهداف  تفهيم   .1

مربوطه؛
اجزاى  به  بديهى  و  فهم  قابل  ساده،  كوچك،  اجزاى  از  دروس  آموزش  برنامه  طراحى   .2

سخت، مشكل، پيچيده و استداللى؛
3. ايجاد زمانى مناسب در برنامه براى تمرين مهارت هاى مورد انتظار از فراگيران در محيط 

واقعى كار تا مهارت مورد نظر به صورت يك عادت رفتارى در آيد؛
به  آگاهى  و  ناخوشايند  رفتار  بروز  موقع  در  فرماندهان  و  اساتيد  توسط  به موقع  تذكر   .4
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دانش آموزان درجه دارى كه كدام رفتار يا عمل او موجب، اين تذكر گرديده است؛
5. تعامل با واحدهاى اجرايى ناجا (كالنترى ها و پاسگاه ها) و اجراى كارخواسته هاى ميدانى 
توسط دانش آموزان درجه دارى  در حين آموزش، جهت شناسايى رفتارهاى نامطلوب 

كاركنان كالنترى و پاسگاه ها؛
فرماندهان،  با  مؤثر  ارتباط  ايجاد  رويكرد  با  كارگاهى  و  سخنرانى  جلسات  برگزارى   .6

همكاران و ارباب رجوع در حين آموزش و خدمت؛ 
7. تدوين و آموزش الگوهاى رفتارى ساده و جذاب خاص درجه داران در اجراى وظايف 

محوله در كالنترى و پاسگاه ها؛
8. از آنجايى كه روش اجراى آموزش در برنامه درسى (تفصيلى) مذكور فقط تئورى و 
اجراى  روش  تغيير  لذا  ندارد،  توجه  آن  اجراى  چگونگى  به  و  است  شده  قيد  عملى 
آموزش براى آموزش هر يك از مواد آموزشى با نظر كارشناسى خبرگان انتظامى تأثير 
مهمى در افزايش توانمندى فراگيران خواهد داشت، به طور مثال تنظيم يك سناريو 

آموزشى كالنترى و ايفاى نقش فراگيران در آن.

تشكر و قدردانى 
از مجموعه اساتيد و فراگيران درجه دارى  كه در اجراى اين پژوهش ما را يارى نموده اند 

تقدير و تشكر مى گردد.
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